EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR”
GJENDJA E REGJISTRIMIT
1. Numri unik i identifikimit te subjektit
(NUIS)
2. Data e Regjistrimit

L41714018S
14/05/2014

3. Emri i Subjektit

METAL - CONS 2014

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

05/05/2014

6. Kohëzgjatja

Nga: 05/05/2014
Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga e
Kavajës, ish Parku i Autobuzave, Kulla B, Kati 3, (mbi
Tregun 100 Vitrinat)
100.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

100,00
Aktiviteti ne fushen e ndertimeve te te gjitha llojeve duke
perfshire ketu, ndertimet civile dhe industriale, ndertime me
karakter social dhe kulturor, industrial, kanalizime, ndertim
dhe
rehabilitim
rrugesh,
instalime
elektrike,mekanike,ujsjelles kanalizime dhe elektrike.
Import, eksport, shitblerje me shumice dhe pakice te
mallrave industriale, ushqimor, blektorale, bujqesore,
minerare etj.Tregtim te artikujve ushqimore, industriale,
elektroshtepiake, bujqesore, blegtorale, duhaneve dhe
cigareve, te pijeve alkolike e freskuese, te veshjeve e
konfeksioneve, te materialeve te ndertimit, te automjeteve
dhe pjesëve te kembimit per to, grumbullimin. Eksport
import shërbimeve te ndryshme, hidraulike, elektrike,
informatike, konsulence ne fushen e tregtise, cdo lloj
aktiviteti tregtar qe shoqëria do te jete ne gjendje te ushtroje,
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Ortakët

shoqëria mund te kryeje ’faredo lloj shërbimi qe paraqitet ne
pjatueshmeri me objektin e saj dhe qe eshte lidhur me kete
objekt duke përjashtuar ato shërbime apo veprimtari qe do te
shkaktonin devijimin e saj nga karakteri plotesisht i
përcaktuar ne ligje te veçanta. Import eksport, tregetim me
shumice e pakice e pajisjeve televizive, filmike , mallrave te
ndryshme industriale, ushqimore, artikuj bujqesor dhe
blegtorale, paisje elektronike, elektrike, informatike,
elektroshtepiake, konfeksione, metrazhe, detergjente
pastrues, produkte kozmetike. Shoqeria kryen cdo lloj
veprimtarie te dobishme per arritjen e objektit te saj duke
perfshire edhe veprime per shitblerje sendesh te luajtsjpune e
te paluajtshme , pjesëmarrje ne kuota dhe aksione ne shoqeri
dhe ndërmarrje te tjera.
Andi Minxolli
Nga: 05/05/2014

Deri: 05/05/2019

AndiMinxolli

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 100.000,00

12.2 Numri i pjesëve

100,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit
14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

Tirane Tirane TIRANE Rruga 29 Nëntori, per zhvillimin e
punimeve te ndertimitsipas Lejes se ndertimit Nr.A-8239/6
Emri Tregtar: METAL - CONS 2014
E-Mail: metalcons2014@gmail.com
Telefon: 0692048919

15. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Akti i themelimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
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Regjistrimi Fillestar: CN-466126-05-14

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
27/07/2016

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-846068-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2015
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

28/07/2016

Numri i ceshtjes: CN-849661-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare 2015.
Lista e Dokumenteve:
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)

28/07/2017

Numri i ceshtjes: CN-406267-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare 2016
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Bilanci Kontabël
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)
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Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe
materialin tjetër shpjegues
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
02/08/2018

Numri i ceshtjes: CN-895219-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit per vitin 2017
Lista e Dokumenteve:
Bilanci Kontabël
Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve
Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)

09/10/2018

Numri i ceshtjes: CN-965832-10-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit dt.01.10.2018, per te hapur adrese
dytesore.
E-Mail ishte
("")
u be
("metalcons2014@gmail.com")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga 29 Nëntori, per zhvillimin e punimeve te ndertimitsipas Lejes se ndertimit
Nr.A-8239/6;
"
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme

Datë: 26/10/2018

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

4

